
 

QM-119-F3 

kh 

 17/  6/   1202إلــى      13  /6/  1202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )أ( الصف والشعبة : 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 نواتج التعلم  

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة.  -
 يحدد العناصر الفنية للقصة. -

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms To recognize verbs in 

the Past Tense. 

  Page 165. - BeL.  - Revision )(Plurals -Bridge to Success خارجية من منصة نهلة وناهلقراءة قصة  شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 كتابة العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ  نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

 

(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Page 141 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل هللا ورسولهمناقشة األعمال التي ترضي  صفي االثنين

 
 

 -Pages 175  - BeL.  -Revision (Antonyms, Synonyms) -Bridge to Success 
176 

  .......................... 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

(Antonyms, Synonyms) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Pages 151 - 152 

  مهارات لغوية تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

Page 151 - BeL.  -Revision (Past Tense) -Bridge to Success  

  ...............… تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

Page 136 - BeA.  -Revision (Past Tense) -Bridge to Success  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

  .......................................... واجب 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( الثالث )أ تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 
 

 ومـــالــي

المعرفية لحل االسئلة والتدريباتان يطبق القدرات   . 
 

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

حل مسائل حول إيجاد وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام 

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 كيفية مواجهة التنمر 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر  المساحة و المحيط  535  – 534حل ص  صفي االحد 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 اتعلم باللعب لحل األسئلة  صفي االثنين

 

 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي

 واجباتي المنزلية   واجب 

 ..................................… صفي الثالثاء

 

 تدريب على مهارات الرياضيات

 تف

 واجباتي المنزلية   واجب 

   صفي األربعاء 

   واجب 

   صفي الخميس 

 ------------------------- ------------------------- واجب 

 
 
 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/ 6/   2021إلــى      13/ 6/    2021لخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن ا
 ( الثالث )بالصف والشعبة : 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
  نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة.  -
 العناصر الفنية للقصة.يحدد  -

 

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 165 

 نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

 كتابة العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ 

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Page 141 

 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

 خارجية من منصة نهلة وناهلقراءة قصة 

 
(Antonyms, Synonyms) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

.................... (Past Tense) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 151 

 الشريف تسميع الحديث  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) مهارات لغوية

Revision - A. Be - Page 136 

 تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

 

  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 .......................................... واجب 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( الثالث )ب تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 االجتماعية والتربية االخالقيةالدراسات 
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 
 

 ومـــالــي

 . ان يطبق القدرات المعرفية لحل االسئلة والتدريبات
 
 

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

حول إيجاد وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام حل مسائل 

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

 كيفية مواجهة التنمر 

 535  – 534حل ص  صفي االحد 

 
 المساحة و المحيط 

 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 صفي االثنين

….................................. 

 
 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي

 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 اتعلم باللعب لحل األسئلة  صفي الثالثاء

 

 

 تدريب على مهارات الرياضيات

 واجباتي المنزلية   واجب 

   صفي األربعاء 

   واجب 

  ------------------------ صفي الخميس 

  ------------------------ واجب 

 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/ 6/   2021إلــى      13/   6/   2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 ( الصف والشعبة : الثالث )ج 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
  نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة.  -
 يحدد العناصر الفنية للقصة. -

 

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 165 

 نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

 كتابة العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ 

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Page 141 

 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل

 
(Antonyms, Synonyms) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

...................... (Past Tense) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 151 

 تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) مهارات لغوية

Revision - A. Be - Page 136 

 تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

 

…..................  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 واجب 

 

 

.......................................... 

 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( الثالث )ج تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 

 ومـــالــي

المعرفية لحل االسئلة والتدريباتان يطبق القدرات   . 
 

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

حل مسائل حول إيجاد وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام  

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

 كيفية مواجهة التنمر 

 535  – 534حل ص  صفي االحد 

 
 مساحة األشكال المركبة 

 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 صفي االثنين

 اتعلم باللعب لحل األسئلة 

 

 

 لمساحة و المحيط 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي ..................................… صفي الثالثاء
 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

   صفي األربعاء 

 واجب 

  

   صفي الخميس 

  -------------------------- واجب 

 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/  6/   2021إلــى      13/  6/  2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 ( الصف والشعبة : الثالث )د

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
 نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة.  -
 يحدد العناصر الفنية للقصة. -

 

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 165 

 نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

 كتابة العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ 

 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Page 141 

 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

 قراءة قصة خارجية من منصة نهلة وناهل

 
(Antonyms, Synonyms) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

............................ (Past Tense) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 151 

 تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) مهارات لغوية

Revision - A. Be - Page 136 

 تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

 

…..................  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 .......................................... واجب 

 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( الثالث )د  تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 االجتماعية والتربية االخالقيةالدراسات 
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 
 

 ومـــالــي

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات  أن يطبق القدرات المعرفية في حل األسئلة 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام  حل مسائل حول إيجاد 

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

                                 كيفية مواجهة التنمر

 مساحة األشكال المركبة  535- 534حل ص  صفي االحد 
 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 لمساحة و المحيط  درس إثرائي عن األلوان  صفي االثنين

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي ...............................… صفي الثالثاء
 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

   صفي األربعاء 

   واجب 

 صفي الخميس 

  

  واجب 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/  6/   2020إلــى      13/ 6/   2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 ( الصف والشعبة : الثالث )هـ 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
  نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

الحديث قراءة سليمة يقرأ    
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 تعزيز   -يصل بداية الكلمات بالحروف   •

يحدد المعنى السياقي لكلمة الناقذة  •

 ()رحلتي مع الكلمة

 يقرأ القصة قراءة سليمة •

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

  Bridge to Success- (Plurals) تعزيز  -يصل بداية الكلمات بالحروف 

Revision - L. Be - Page 165 

 نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

استخراج كلمات متصلة بدايتها بالحروف من 

 قصة مساومة الثعلب 
(Plurals) -Bridge to Success  

Revision - A. Be - Page 141 

 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

  Bridge to Success- (Antonyms, Synonyms) رحلتي مع كلمة نافذة
Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

............ (Past Tense) -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 151 

 تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) تطبيقات  -قراءة قصة مساومة الثعلب

Revision - A. Be - Page 136 

 ورسولهتصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا  واجب 

 

  النشاط   32تصويب ومراجعة حل ص  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

______  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 .......................................... واجب 

 

 

 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( الثالث )هـ تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 
 

 ومـــالــي

المعرفية في حل األسئلة أن يطبق القدرات   إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات  

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

حل مسائل حول إيجاد وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام  

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

                                       كيفية مواجهة التنمر

 مساحة األشكال المركبة  535-534حل ص صفي االحد 
 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 لمساحة و المحيط  مناقشات في وحدة الطاقة صفي االثنين

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 المسائل : تصميم رسم تخطيطياستقصاء حل  درس إثرائي عن األلوان  صفي الثالثاء
 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

   صفي األربعاء 

   واجب 

  -------------------------- صفي الخميس 

  -------------------------- واجب 

 
 
 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/  6/   2021إلــى      13/  6/  2021لخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن ا
 ( الثالث )والصف والشعبة : 

 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
  نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 . يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة  •

 يحدد العناصر الفنية للقصة •

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

  Bridge to Success- (Plurals) قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل

Revision - L. Be - Page 165 

 الحديث الشريف نسخ  واجب 

 

  Bridge to Success- (Plurals) أكتب العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ

Revision - A. Be - Page 141 

 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

  Bridge to Success- (Antonyms, Synonyms) قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل
Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

…............... )Teen(Past  -Bridge to Success  

Revision - L. Be - Page 151 

 

 تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) (حروف الجر و حروف العطف)تعزيز

Revision - A. Be - Page 136 

 تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

 

  

 .......................................... صفي األربعاء 

 

  

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 .......................................... واجب 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 ( الثالث )و  تابع الصف والشعبة :

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات

Math 

 الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية
Moral Education and Social studies  

   نواتج التعلم         
 
 

 ومـــالــي

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات  أن يطبق القدرات المعرفية في حل األسئلة 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

باستخدام حل مسائل حول إيجاد وتقدير محيط ومساحة المستطيل 

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

 كيفية مواجهة التنمر 

 مساحة األشكال المركبة  ...................… صفي االحد 
 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 لمساحة و المحيط  535- 534حل ص  صفي االثنين

 المنزلية واجباتي   واجب 

 

 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي درس إثرائي عن األلوان  صفي الثالثاء
 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 صفي األربعاء 

 

 

 واجب 

 

 

  صفي الخميس 

 

 -------------------------- -------------------------- واجب 

 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 17/  6/   2021إلــى     6/13/  2021لألســـبـوع مــن الخطة االسبوعية: 
 ( الصف والشعبة : الثالث )ز

 

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic  

 اللغة العربية 
Arabic  

  اللغة اإلنكليزية

English  
  نواتج التعلم

 

 
 
 
 

 ومـــالــي

 يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 يشرح المعنى العام للحديث 

 

 قراءة جهرية سليمة يقرأ القصة  •

 يحدد العناصر الفنية للقصة •

To identify regular and irregular plurals. 
To distinguish between synonyms & antonyms 

To recognize verbs in the Past Tense. 
 

 شرح درس تذوق اإليمان صفي االحد 

 

  Bridge to Success- (Plurals) قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل
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 نسخ الحديث الشريف  واجب 

 

  Bridge to Success- (Plurals) أكتب العناصر الفنية على دفتر النسخ
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 مناقشة األعمال التي ترضي هللا ورسوله صفي االثنين

 

  Bridge to Success- (Antonyms, Synonyms) ناهلقصة خارجية من منصة نهلة و 
Revision - L. Be - Pages 175 - 176 

 105/104حل أنشطة الطالب صـ  واجب 

 

….................... (Past Tense) -Bridge to Success  
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 تسميع الحديث الشريف  صفي الثالثاء

 
  Bridge to Success- (Past Tense) (العطف )تعزيزحروف الجر و حر وف 
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 تصميم بطاقة باألعمال التي ترضي هللا ورسوله واجب 

 

  

   .......................................... صفي األربعاء 

 .......................................... واجب 

 

  

 .......................................... صفي الخميس 

 

  

 .......................................... واجب 
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 الثالث )ز(  : الصف والشعبةتابع 

 المادة
 العلوم 

Science  
 الرياضيات
Math 

 االجتماعية والتربية االخالقيةالدراسات 
Moral Education and Social studies  

 نواتج التعلم            
 
 

 

 ومـــالــي

 إيجاد مساحة األشكال المركبة التي تحتوي مضلعات  أن يطبق القدرات المعرفية لحل األسئلة 

 التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط 

 

وتقدير محيط ومساحة المستطيل باستخدام حل مسائل حول إيجاد 

 استراتيجية تصميم رسم تخطيطي 

 

 كيفية مواجهة التنمر 

 مساحة األشكال المركبة  535- 534حل ص  صفي االحد 
 

 كتابة عبارات مدعمة بالصور عن كيفية مواجهة التنمر 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 صفي االثنين

 لمساحة و المحيط  ...................…

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

 استقصاء حل المسائل : تصميم رسم تخطيطي درس اثرائي عن األلوان  صفي الثالثاء
 

 واجباتي المنزلية   واجب 

 

   صفي األربعاء 

   واجب 

   صفي الخميس 

   واجب 

 


